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 تعریف افراد استثنایی ) کلیات و مفاهیم( :  فصل اول

  کودکان استثناییتعریف 

 )هاا  اساتثنایی هاا و ویگییو بعد کودکی است باا صوویاتا ت اواو  کودک استثنایی اول یک کودک است )انسان است

شود که در هرسال احوتلی بتش از ساه ماا  به کودکی معلول یا نااوان یوته می آموزشیاز نظر . نسبت به همه کودکان دیگر

نتواند سرکالس درس حاضار  ا  و متناوباًدور  و عوارض حایله از آن بطور دائمی یا و ... ها  جسمانیت عاطویبه علت بتمار 

تسامت یار  ها  قلبیت آسمت رومااشود و در نتتجه از درس عقب بماند و احتتاج به مدارس و آموزش ویگ  داشته باشد. بتمار 

نتازهاا  اربتتای و  حداکثر برا  اأمتن  تثنایی است کهکودکی اس آموزشیاز نظر  در اعریوی دیگرت. و... از این دسته هستند

ها  مادارس عااد  داد  شاود. در هماتن راساتا  ز  ها  اربتتی و آموزشی صانواد  و در برنامهآموزشی اوت اغتتراای در شتو 

 . باشداستثنایی نمی آموزشیاست اشار  نمایتم هر کودکی که از جها  مختلف استثنایی استت لزوماً از نظر 

 در تع یف آموزشی کز ثودثان و دکنش آموزکن کسترنایی دو مفهوم کهمیت دکرد: 

  نتاز به آموزش ویگ  -2     یونایونی ویگیی ها -1 

  تعریف آموزش و پروش استثنایی 

  کنند و سایر کودکانی را که به عللی احت حمایات و آماوزش صاا  یمدر انگلستان لغت استثنایی را محدود به اتزهوشی

یذار  رو  یهسارماآماوزان اساتثنایی و ها  داناشییاواناین هدف آموزش ویگ ت یافتن ارمهم .یویندیمهستند کودکان ویگ  

 . هاستآن

 آموزان استثناییکودکان و دانشه مطالع 

 ی مطالعه آموزان استثنایهاست. همچنتنت مطالعة کودکان و دانش"تفاوت" مطالعةآموزان استثنایی مطالعة کودکان و دانش

هستند. اا همتن اواصرت افراد متخوص و غتر  عادیهات آموزان استثنایی در بتشتر جنبهها نتز است. بتشتر دانش"شباهت"

ها  مشترک آنها را اقریباً و جنبه آموزان استثنایی و عاد  بتشتر اوجه داشتندموجود بتن دانش هایتفاوتمتخوصت به 

 شود.افراد استثنایی و غتر استثنایی بتشتر اوجه می وجه مشت کیرفتند. اما اکنون به نادید  می

 :ش و اجتماعی که در آن زندیی ات صانواد ا هر نقوی که دارد اوسط همسا نشدرجة پذیرفتن یک کودک ب نکتة مهم

   .اعتتن کنند  برا  استثنایی شناصته شدن است ت ین عوکملکز مهمکند و نتز نگرش او نسبت به صودشت می

 استثنایی و مفهوم خاص مفهوم عام های فردی وتفاوت 

   ختلف وجود ت اواو  دارند. اما این و یسترد  استثنایی هستند؛ زیرا با یکدیگر از ابعاد م عام مفهومیهر یک از انسانها در

مفهوم کنند. در القی می متوسطیا  هنجارو لذات آن یرو  را ایطالحاً یرو   نتستها در اکثر افراد احتما ً چشمگتر اواو 

 ها  یونایون با یرو  هنجار دارند.ها  فاحش و چشمگتر  در زمتنهت افراد  استثنایی هستند که اواو خاص

 :نامند.می "ف دیبین"با افراد دیگر اواو  دارد و این اواو  رات اواو  هرفرد  نکته 

 :یویندمی "ف دیدرون"ها  یونایون فرد نتز با هم همسنگ نتستندت که این را اواو  استعدادها و اوانایی نکته. 

 :اوان مورد سنجش قرار دادار میدقتق های روکنیآزمونفرد  را با استواد  از فرد  و بتنها  دروناواو  نکتة مهم.  

  فرد  مورد اوجه آموزش و پرورش ویگ  قرار دارند. درک ها  درونفرد ( و هم اواو فرد  )بتنها  متانهم اواو

آموزش ها  دنبال برنامهاواند به ما کمک کند اا بهها  موجود در درون هر کودکت میفرد ت یعنی اواو ها  دروناواو 

شوند و الزامًا به این فکر نتستند که کودک موردنظر ها براساس نقاط قوّ  و ضعف کودک انظتم میباشتم. این برنامه کنف کدی

ها  آموزش انوراد  این است که شود. بر همتن اساست یکی از د یل ایجاد و اوسعة برنامهچگونه با کودکان دیگر مقایسه می

 .ها را حل کنندآورند که باید آنوجود میبرا  معلمان بها  مشکال  ویگ  ف دیهای درونتفاوت
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 (میو مفاه اتی) کل ییافراد استثنا فیفصل اول : تعر 7

  با هالی باشید تا بدرخشید..... هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد 

 

 )اصطالح کودک در معرض خطر )در آستانه خطر: 

   اند. ت اما به ایطالح کودکانی هستند که مستعد نااوانیآیندنمیکودکانی هستند که ایرچه به اندازة کافی نااوان به حساب

رود چرا که شرایط اولدشان و یا محتط زندیتشان به بکار می ستانیدبپیشاین ایطالح اغلب در مورد اطوال یا کودکان 

 ها  بعد مشکال  احولی را اجربه کنند. ا  است که ممکن است باعث شود آنان در زمانیونه

 :) وزنای باه هنگاا  رود که در اثر کمکار میاین ایطالح در مورد کودکی به کصطالح ثودک در مع ض خط  )در آستانه خط

ها  شاناصتی یاا حرکتای ار  دارد که به اأصترها  رشد  و نااوانیزودرسیت یا وجود مشکال  اندرستیت احتمال بتش اولدت

                 .دچار شود 

 واکنش والدین در مقابل تولد یک کودک استثنایی 

  دهناد و بساتار مهام اسات کاه میشد  واکنش مثبت یا منوی نشاان مقابل اولد یک کودک استثناییت بهاکثر والدینت در

ها  احوتلی یا سطح نظر یرفتن زمتنهها برا  هر یک از آن دوت بدون درنظر یرفته شودت زیرا این واکنشها درها  آنواکنش

آن را باا   باه بهباود دتشمرد  و ام زتعمد  کودک صود را ناچ تتمعلول نیوالد کهیهنگامدهند. اقتواد  رو  می -اجتماعی

 می کنند. کنکار وکقعیت مان دارندیذشت ز

 دو بح کن عمدا ها  شدید کنار بتایندت باا آنکه اکثر والدینی که باید با یک کودک استثنایی و با معلولتت نکتة بسیار مهم 

. در همتن راستا  ز  است اشار  شود که وقتای مشکل نگهاکری ف زناو دیگر   ف زنا م گ سمبولیکشوند؛ یکی رو میروبه

کنندت بعاد باه شوک بستار شدید  احساس می دهند که کودک معلولتت شدید  داردت اکثر والدین ابتداپزشکان اشختص می

شاوند و سارانجا  صاود را باا دهدت صشامگتن میمی ها دستبه آنشوندت احساس ینا  و غم مکانتسم دفاعی انکار متوسل می

هاا  متشاکل از دهناد. اعااا  یرو نتز با افسردیی شدید واکنش نشان می دهند. اعداد  از والدینموقعتت ااز  مطابقت می

ها  کناار آمادن اوانند به این والدین جدیادت از طریاق یوتگاو درباارة شاتو والدین کودکانی که همتن معلولتت را دارندت می

  شوندنامتد  می های حمایتیگ و هات صودشان با این مشکلت کمک کنند. این یرو 

 دو  و متواو  از بحران اول این است که بستار  از والدین کودکان استثناییت در نگهدار  فرزند صود و رستدیی باه  بحران

مهام اارین کناد. صساته می  شادبهرا او مشکل دارند. همتن مسئولتت در مراقبت دایمی و روزمر  است که معمو ً والادین 

است.مهم اارین  یافتن ب نامه ماکخله کی مناسب ب کی ثودکا  اولته وظتوه و مسئولتت والتدن کودکان معلول در سال ه

هاات کاودک آناندیشتدن به این موضو  کاه شااید است.  خودثفا نشان کین ثودثانمشکل این صانواد  ها نگرانی در مورد 

 باعاث نگرانای شادید فرآیند رشد طبتعی را پشت سر نگذارد یا ممکن است هریز به فرد بالغ و مستقلی ابدیل نشودت معماو ً

  .شود. به همتن دلتلت والدین و سایر اعاا  صانواد  باید مورد حمایت قرار یترندوالدین می

 واکنش در برابر بحران 

 کاه وا  و ساایر صواا  بر صانواد  دارد. کودک مورد انتظار پار  ا یقتعم رتقابل مالحنهت اأث  ها ییبا نااوانا  اوند نوزاد  

 نا  یی یقرار م یالو یاز فربه یتتدر وضع نیو والد دیآ ینم اتصانواد  چشم انتاار او هستند به دن

 ماوارد  یکه برصا حالی در دستنامه آن ۔هنگا  او  یها مانند شگاف ستون فقرا  با نشانگان داون به آسان تتاز وضع یبرص

 یناااوان تتایر پزشکان به وجود وضع حتی ۔۔ستناتن ییقابل شناسااا مد  ها  " رتادیی  ها یو نااوان ییشنوا بتهمچون آس

مشاکوک  زتان نیکاه والاد یبعنیت اشخب نشعر بدهند. هنگاام  ها شیاوانند بدون یذشت زمان و آزما یمشکوک شوندت نم

 سخت باشد. ارتاواند بس یبا  اشخ م دتوجود داردت انتشر کن یباشند که مشکل

  ینتت غمگ ینتاست که با احساس م یفربه روح تیبا نااوان یدر برابر اولد کودک ینتب شتو قابل پ  فور  واکنش ها معمو 

شاود. هام مادرهاا و  یو احاس در اله اند مشح م دیارد تیبهت زدی تیاباه ت ناباور تیارست صشمت اکم تییانها تیبا افسردی

 .مشابه را به یور  اکرار شونه در طول عمر فرزندشان یزارش کرد  اند  ها اسیونه موارد با احس نیهم پدرها داشتن ا
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 از  یمتوااوا  است که به یاور  هاا یروح  ت معمو  ضربه  یبا نااوان  در برابر اولد نوزاد نخست وکثنش یض به روح

شاود.  یداد  ما صتاشاخ  دتااکاار و ناام ت نورتصتمت سا یشرمندی تیسردریم تیاحساس اضطرابت ینا ت بهت زندی قیطر

 یهنگاام یعنیزمانت  نیدارند. در ا ینگیباد نقد یسوشتر یم یغم و انوء بر ک رتا  اوقا  احساس ها ییاه نیو اند نتهمچن

و ا ن  نکاهیدر دسترس آنان باشد. ا  زتشرانه ممکن است کمک ناچ یبه کمک ا گرید زتاز هر چ شتب نیاز والد  ارتکه بس

 تتارائه شد ت و ماه  آنهات نو  کمک ها ییذرندت به ساصتار روان یمرحله م نیاز ا ایاحساس ها هستند  نیا رتاا چه مد  دری

 دارد  یبستگ ینواا تتو شد  وضع

 بخاش  ریو سا ییرو  پزشک  را که از سو یممکن است نتوانند اطالعاا نیوالد تیروح  ضربه   مرحله  نتطول نخست در

بارهاا و  دیابا نیوالد ازترو اطالعا  مورد ن نی. از اندیدرک نما ایپردازش کرد   یشودت به درست یبه آنان ارائه م یبهداشت  ها

را باه  یبزریا  مرحلاهت ضاربه  نیممکن است در ا نیکنند. والد افتیمهم را به طور کامل در متبارها اکرار شوند اا آنها مواه

فرندشان سرزنش کارد  و امکاان دارد   ها ینااوان  صود را برا اجربه کنند. آنها شیصو یارزش  و سامانه ها  صود ارزشمند

موجاودت   اا به علات چاالش هاا رندتفشار قرار ی رییذشته ممکن است ز نیسؤال برود. از ا ریاوور صود مثبت شان بشد  ز

 نامند. یم یجانیه یآشفتگ یم حله مرحله را  نی( ا1۹۸۴دربار  قرار دهند. بالچر ) یابیرا مورد ارز یمعنا و موهو  زندی

 هاا تتکنند اا از سر و کار داشتن با واقع یاالش م نیوالد تیدفاع ینتعقب نش  در طول مرحله  ؛یدفاع ینیعقب نش  

  بارا ییجاا افتنی قیکنند اا از طر یم یسع نیاز والد یکنند. برص  کودک صودت صوددار تتمربوط به وضع  نگران کنند  

شاد  یاا عقاب  دیاناپد یمادا  بارا نیوالد ریصود را حل کنند. سا شکلم یمکان پناهگاه ایدرمانگا ت مؤسسه  کیکودک در 

باه همارا   مارساتانتهنگا  بازیشت به صاناه از ب  صود فراهم کنند. مادر  کم زحمت برا ایامن  یطتکنند اا مح یم ینتنش

رفات کاه  ییبه جاا دبه همرا  نوزاد صو صود یشخو نتنوزادش که نشانگان داون داشتت به سرعت چمدانش را بست و با ماش

صانواد  و بساتگان رو باه رو شاود.  کیدرجه   صواست با اعاا یسبب که نم نیدانست مقودش کجاست. انها بد ینم یکس

دصتارش باه   ازهااتیرفت به صانه بریردد. در طول چند ما  با ن متطرف و آن طرفت اوم نیبه ا یپس از چند ساعت رانندی

دصتار ازدواج کارد  و باه  نیا نکیرا آغاز کرد. ا داریو پا یجیرشد ادر   ز  برا  ها کسازیار شد و فراهم کردن محر یصوب

 کند. یکودکان صردسال کار م  مرکز مراقبت روزانه برا کییور  اما  وقت در 

 رشیپذ 

 باه  یکه بر اثر داشتن کودک با ناااوان یطیبا شرا ییارویرو  صود را برا  است که در آن والدینت اوانمند  مرحله ا رشیپذ

اوانناد  یبهتر م نتکنند. آنها همچن یمداصله و درمان مشارکت م ندیدر فرآ نیمرحله والد نیکنند. در ا یم جتوجود آمد ت بس

از  یشاودت درک کنناد. برصا یما هیاو درمان فرزندشاان ارا طیشرا   متخوص دربار  سطرا که او ییها ییاطالعا  و راهنما

 وندنادتصانواد  مناسب هستند بپ  ازهاتفرزندشان و ن تتوضع  که برا یتیحما  شوند اا به سازمان ها یعالقه مند م نیوالد

صاود را باه   اوانند انار  یم نیاست که والد حلهمر نی. در ارندیپذ یصود را م یفرزند با نااوان نی(. والد1۹۹۸)فولر و اولسنت 

 .کنند تیهدا از صودشان رونتب  چالش ها

 فرزند - نیروابط والد 

 اقتوااد - یاجتمااع گاا یکاودک؛ پا تتاست. سنت جنسا  ارتهات اابع عوامل بس ییو کودکان با نااوانا نیوالد نتب روابط  

مختلطت ناو  و شاد    صانواد   ت عاد  شدن بر مشکال  و ساصت صانواد  صانواد  اک والدت صانواد   ر تچ ییصانواد ت اوانا

 عوامل هستند. نیا نیاز مهمتر یکودک برص ینااوان

  1کنناد  یهات از چند مرحله عباور ما ییمراقبت از کودکان با نااوانا فیظر  و اواو  ها ازهاتبه ن ییها در پاسخگو صانواد .

 شوند. یمشکوک مبه آن  ایفهمند  ی: مکه ییزهاتفرزند صود چ ینااوان  دربار   نیکه در آن والد یزمان

 2دور   یناااوان  کاه فارد دارا  . نقطاه ا٣کنناد.  یما  زیآموزش فرزند صود برنامه ر  برا نیکه در آن والد  . دور  ا  

مسن ار هستند و ممکن است نتوانند از فرزند بزریساال صاود مراقبات  نیکه والد  رساند. دور  ا یم انیآموزش صود را به پا

 کنند 
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  با هالی باشید تا بدرخشید..... هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد 

 

  که در کماک کاردن باه کاودک  یصودشان با اوجه به نقش دنیو آموزش د  به سازیار نیوالد لیو اما یو شد  نااوان نو

 صواهد شد. داریفرزند داردت که سرانجا  پد - نیوالد  بر رابطه   ادیز ارتبس رتدارندت ااث

 شوند. چالش  یپرستار بچه دچار انگنا م افتنی  برا ت جد  ها  مارتب ای دیشد  ها ییاز مادران کودکان با نااوانا  ارتبس

 شود فراار از اوور است یمشاهد  م ریز  موضو  همان یونه که در نمونه  نیمربوط به ا

 را  یجرما یعنایپسر ااز  متولد شد  مانت  دیکند که با یفکر م یپخته ار استت اما وقت ارتنسبت به سن صودش بس اتمارس

 چندیانه دارد.  یاواننا یافتد. جرم ینگهداردت به وحشت م

  فرزند -روابط پدر 

   گاا یپا ت ماورد ینتداشته باادر برزسا  مشاهد  ا یتتدر درجه اول ابتدا ماه تیپدران و فرزندان با نااوان  اطالعا  دربار 

فرزنادان   کنند که مراقبت پادران دارا یم انتاز پگوهش ها ب یبرص.مجله و کتاب ها ظاهر شد  اند   مقاله ها تینترنتیا  ها

 کود ندارد  ریبا پدران سا  اواو  قابل مالحظه ا تینااوان با

 آورد   اتاباه دن یبا ناااوان یصبر است که مادرت کودک نیاشار  شدت پدر در اغلب موارد مسوول انتقال ا شترتیونه که پ همان

 کودک باشد طیمادر و شرا تتبه صانواد  در مورد وضع دنتبخش یمسئول آیاه یاست و ممکن است اا مدا

 صانواد  باا کاودک   اعاا ریسا  سازیار  بر نحو    رومندتن ارتبس رتااث تیواکنش پدر در برابر اولد فرزند با نااوان ینحوه

احساساا  صاود را کمتار  تصانواد   اعاا ریبا سا سهیبود  و در مقا شتنداریصو ارتیذشتهت پدرها معمو  بس نینااوان دارد از ا

 ت رتامقابلاهت همچاون کناار  ی  کرد  و ممکن است با ساز و کارها یاحساسا  صود را درون شترتپدرها احتما  ب.کنند  انتب

اساتعداد   از ماادران درباار   شتمعماو  با یذهنا یواکنش نشان دهند. پدران کودکان با عقب ماندی یوا یش واوجته عقل

 یدر ماورد رفتاار اجتمااع گ یاآنهاا باه و  بعاد یو آموزشا یمااعاجت تتمناسب و وضع یرشد رفتار اجتماع  برا رزندانشانف

 پسرانشان نگران هستند

 کودکان باا   پدرها شترتب.کودکان صود هستند  تتآشکار بودن و شد  وضع رتااث ریاز مادران ز شترتب ارتآنها بس نتتهمچن

به مدرساه یارف  مربوط  ها فتبه اکل یدیتکردن با آنها و رس  اعامل با کودکانت باز  برا یوقت اندک دتیشد  ها یینااوانا

با استواد  از کلمه ها و عبار  هاا اعامال کننادت  ایبتوانند یحبت کرد   تییکه کودکان با نااوانا یدر یورا نتتکند. همچن یم

 .وجود دارد که پدرها به آنان بپردازند  شترتاحتمال ب

 فرزند -روابط مادر 

 متاول  نتماادر اسات کاه اخنا نیاموارد ا شترتباشد و بالفایله پس از اولد معلو  باشد در ب  ادر زادایر اصتالل کودک م

متولد شاودت  یپزشک   هتفراوان و کمک اول  ازهاتبا ن ایاو است. ایر نوزاد به یور  نارس   ازهاتکردک در برآورد  ساصتن ن

و  هیامشاارکت در اغذ  امکان دارد از مادر صواسته شود ااا بارا. ردتشکل بگ هستهآ یلتص ت ادیز لیرابطه ممکن است به د 

 زا تارا اوساط اجه  ارتبسا  که کاودک هوتاه هاا یدر حال ابدتیحاور  مارستانتمادرها در ب ریبا سا یمراقبت  ها تتفعال

اعامال باا ناوزادان  از یدور افتاادی تبه عل یاز مادران حت ی. برصردتی یدرمان قرار م ریبه طور جدایانه ز یپزشک   د تچتپ

 -ماادر  یدلبستگ ندیممکن است فرآ جهتجهان دارند؟ در نت یآنها به راست ایپرسند که آ یم یمشخو   و تصود آن هم به ش

 .شود  کودک بازدار

 مطالعة کودکان استثنایی 

 از سه نظر مورد مطالعه قرار داد:را باید  استثنایی کودکان کلی طوربه  

  سندر  دانت ها  ارثی و اصتال   مادرزاد  بتمار  مشخوی دارند مانند به علت نارحتی کز باو تولاآنهایی که

 هتدرسوالیت متکروسوالی و... .

  ی ت اصتال   متابولتکدر رفتگی مادرزاد  لگنبرد مانند ها پی اوان به بتمار  آنمی کز کبتاک با وسایل تشخیصیکسانی که

 ."وئتدیسماترهتپو"و اصتال   غدد مترشحه داصلی 
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 .....هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد با هالی باشید تا بدرخشید  

 

   ماندیی ذهنیت اصتال   شود مانند فلج مغز ت عقبمشخص میکودک  در طول رشاافراد  که نقص عاو و بتمار  آنها 

ها  مغز  مختور که باعث اصتالل در عملکرد مغز مانند اصتالل در صواندنت نوشتنت آستبشنواییت بتنایی و وجود ضایعا  و 

                       شود.میحافظهت سازیار  و... کودک 

 بسیار مهم(  تشخیص کودکان استثنایی( 

   پنج مرحله به شرح زیر وجود دارد: به اراتب ااخاذ اومتما  آموزشی برا  کودکان استثنایی در فرآیند اشختص و 

 باشند.                                                                                                   ار  نتازمند میهار و پرهزینزینه کودکانی که به معاینا  دقتقهیافتن سریع و کم س نا ث دن )غ بال ث دن(: -1 •

ویگ  نتاز  برنامةآور  اطالعا  اضافی جهت اعتتن این مطلب که کودک به کدا  جمع بنای و جایگزینی:تشخیص، طبقه -2 •

 باشد.                                               را دارا میدارد و شرایط کدا  برنامه 

فرد  شد  که بر نتازها  کودک  آموزشیِ عا  اشختوی برا  طراحی یک برنامةاستواد  از اطال ریزی آموزشی:ب نامه -٣ •

              مبتنی باشد.                                                                           

نتظارا  پتشرفت آموز به یورای واقعی مطابق ای به منظور اعتتن اینکه آیا دانشهایاجرا  است کرزشیابی ثودک: -۴ •

 نماید.                      اند اعقتب میهایی را که قبالً اعتتن شد کند و آیا هدفمی

 از طریق است و مشاهد . اعتتن متزان ثمربخشی برنامه ویگ  کرزشیابی ب نامه: -5 •

   :در سراسر فرآیند شناسایی و اشختصت هدف باید این باشد که کودک را به متخووانی مناسب ارجا  دهند نکته . 

 آوردهای نظری در حیطه کودکان استثنایی روی 

 آورد ارگانیکروی 

  آورد عقتد  بر آنست که کلته مشکال  یادیتر  و رفتار  کودکانی ناشی از برصی اصتال   یاا نقاایص عااو  در این رو

است. مطابق این دیدیا ت علت نااوانی کودک استثنایی یک دسته عوامل اولته هستند که شرایط نااوان کنندیی را فاراهم  هاآن

 ز  به ذکر اسات کاه رو  آورد اریانتاک در آماوزش و پارورش کودکاان ی و ... شناصتعوبآورند. مانند: بتمار ت نقایص یم

 تر قاطعی که بر نقش احریک حواس و سازماندهی ادراکی داردت بستار مهم است.اأثاستثنایی از لحاظ 

 :کنتقادکت وکرد  ب  روی آورد کرگانیک عبارتنا کز 

 شناصتی نتست.یستزاغلب مشکال  یادیتر  و رفتار  کودکان استثنایی ناشی از عوامل  •

 کاهد.یمنباید به کودکان استثنایی به عنوان کودکان معلول نگریست. این نو  ینا ت شأن کودکان استثنایی را  •

 همه کودکان استثنایی از لحاظ یادیتر  و ایالح رفتار به صدما  پزشکی احتتاج ندارند. •

 .اندنرساند   اریانتک مدار هنوز کارآمد  صود را در حتطه اهداف اربتتی به اثبا  هاروش •

 آورد رفتاریروی 

  شود.یمتد اأک صوراندپسیافتگی درست استواد  از ماشتن آموزشی و سازمانآورد رفتار  بر نقش در رو 

 کز کناعبارتآورد رفتاری کنتقادکت وکرد  ب  روی: 

 پندارد که مسئول یادیتر  صود نتست.یماستثنایی را همچون یک روبا  و شیء  آموزدانشکودک یا  •

 اعتناست.یببه نقش عمل فرد  •

 فاید  بستار محدود  در ابتتن ماهتت نقایص شناصتی و یادیتر  دارد. •

 یشناختبومآورد روی 

  آوردت یتارد. در ایان رو یممحتط شکل  ها یگییوتر رفتار اعاملی او و اأثیت رفتار آدمی احت شناصتبو مطابق رو  آورد

تاد قارار اأکا  ماورد یگ و  کارمدار به طور هامهار مهم است و  هاآنها و بازساز  تستمسنقش والدین و معلمان در هدایت 

 یترد.یم
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  با هالی باشید تا بدرخشید..... هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد 

 

 نه انها االش می کند که از طریق اماس ها  مستقتم با کوک رفتار و یاادیتر  او را ایاالح کناد  رویک د بوم شناختی

 یلکه در  این اندیشه است که محتط اطراف کودک از جمله صانواد  و همسایگان یعنی کامال بافت او را بهبود بخشد.

 ی عبارتنا کز:شناختبومآورد کنتقادکت وکرد  ب  روی 

 شود.یمناشی  شناسانهجامعهدیدیا   آورد ازاین رو  •

 آموزان با نتازها  ویگ  ناهماهنگ است.یانه است که ایو ً با کالس درس دانشیراآرمانمبهم و  •

   یبندی کودکان و نوجوانان استثنایهطبق 

 بنای ثودثان کسترنایی کم ی بس دشوکر کست زی ک: طبقه 

ی ایرچاه ممکان اسات عبار  دیگر هار فارد اساتثنایآنان برابر است. به اعدادانو  و شتو  اصتال   رفتار  کودکان با  .1 •

 فرد  است. ی و منحور بهت ولی دارا  صوویتا  استثنایاشابهاای با افراد دیگر داشته باشد

ها  مغاز  در بعاای ممکان ضاربه در کودکان مختلف ایجاد کند. مثالً زا عالئم متواوای ممکن استیک عامل بتمار  .2 •

ی رشاد ر ت در برصی ممکن است باعاث نارساایا  ممکن است باعث بتمار  یاست باعث ناراحتی چندانی نشود ولی در عد 

 ها را با هم ایجاد کند.قوا  ذهنیت عالئم روانی و با صر  در بعای همة ناراحتی

ی رشاد وجود آیاد. ماثالً نارساایسطة علل متواو  بهافراد مختلف به واعالئم عقب ماندیی یا ناسازیار  ممکن است در  .3 •

: مننگیاتت آنساوالتت و ها  عوونی و عوارض آن مانندمار هوش ممکن است مربوط به عوامل ارثیت ضربه و آستب مغز ت بت

 واسطه شرایط نامطلوب عاطویت اربتتی و محتط اجتماعی باشد.با صر  به

یذر یا مزمن و طو نی بود  و در هرحاال ممکان اسات شادید یاا مکن است حاد و زودناسازیار  ماصتال   رفتار  و . 4 •

 صوتف باشد.  

 بنای، ثه کثر یت متخصّصان قبول دکرنا عبارت کست کز تقسیم کین ت ین طبقهبا توجه به مشکالت فوق، ثلی

 کف کد به سه دستة بزرگ به ش ح زی : 

ها  ذهنی از کودکان عاد  متمایزند. در این دساته کودکاان و اصتالف هوشبهر و فعالتتکودکان و نوجوانانی که به علت   •

 نوجوانان عقب ماندة ذهنی و افراد اتز هوش قرار دارند.

کودکان و نوجوانانی که به علت اصتال   و ضایعا  مغز  یا اصتال   عملی مبتال به اصتال   رفتاار  هساتند. در ایان   •

 دشوار قرار دارند. وانان ناسازیار یادسته کودکان و نوج

مبتال به اصتال   و نقایص حسی و حرکتی و اصتال   عملی رشد. در این دسته نابتنایانت ناشانوایانت  کودکان و نوجوانان  •

 .ها  حرکتی قرار دارندو همچنتن مبتالیان به اصتال   یوتار ت اصتال   کنترل اسونکترها و نااوانی

 آنان به منظور  بنایگ و دهندت را اشکتل می غی  همگن و نامتجانسیآموزان استثناییت یرو  بستار انشاز آنجا  که د

 امر  ضرور  است.  شناخت بهت شان مطالعه و

  از: اندعبار بند  کودکان استثنایی یازد  یرو  هستند که تماقسدر یک 

 1-   کودکاان مباتال باه  -۴کودکاان موارو ت  -٣ال   حرکتایت کودکان مبتال باه اصات -2کودکان مبتال به بتمار  قندت

 -۹کودکاان نابتناات  -۸ذهنایت  ماناد عقبکودکان  -7کودکان ناسازیارت  -6کودکان ضعتف و حساست  -5اصتال   یوتار ت 

  شنواکمکودکان  -11کودکان ناشنوات  -10کودکان مبتال به ضعف بتناییت 

  کارد  اسات باه طاور  کاه بندطبقهاستثنایی را به جا  یازد  یرو ت در د  یرو  کمتته بهداشت کودک آمریکات کودکان  

اصاتال   شانوایی و  جازءو ضعف بتناایی را  شنواکمرا حذف و کودکان  قنابتمار  سل و بد  اغذیه را افزود ت ولی بتمار  

 .  کرد  استبندطبقهبتنایی 

  سدناورم دکن ، کودکانی که از بدو اولد با علت ناراحتی ها ارثی و اصاتال   ماادزاد  بتماار  مشخوای دارناد . مانناد

 هیاروسفالی ، میک وسفالی
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 .مانندا فلدم میدزی، عقدب مانداگی افراد  که نقص عاو و بتمار  آنهاا در طاول رشاد کاودک مشاخص مای شاود

 ات و آسیب های میزی مختص ذهنی،کختالالت شنوکیی، بینایی و وجود ضایع

 کند: بند  میآموزان استثنایی را به شرح زیر طبقهدانش بند در طی اقستم ث ک •

 آموزان اتزهوش وکند ذهندانش کنح کفات هوشی: •

 بتنات نابتناشنوات ناشنوا وکمآموزان کمدانش نقایص حسی: •

 ها  ویگ  یادیتر زان با نارساییوآمآموزان با مشکال  اکلمی و دانشدانش های کرتباطی:دشوکری •

 آموزان با اصتال   رفتار دانش های رفتاری:نابهنجاری •

 ها  بدنیآموزان با معلولتتدانش های ح ثتی:دشوکری •

 هاسای  موکرد کسترنایی و بیماری •

 :آموزان.دانشها و عالیق فرد فرد ت یعنی اوجه داشتن به نتازهات اواناییآموزش آرمانیمعتارها   نکتة مهم 

 تاریخچة آموزش و پرورش استثنایی 

  امروز عقب ماندة  ت کسانی که"مجنون"و  "کانا"ظم برا  اعلتم و اربتت کودکان  اولتن االشها  من کوکیل ق ن نوزدهمدر

ت کیتارد ژکن مارکاست.  ق ن هیجاهمااریخی اعلتم و اربتت ویگ  در  ریشة شوند آغاز شد.انی صواند  میذهنی و آشوتة هتج

ااریخی اعلتم و اربتت ویگ   سرآغازآموزان ناشنوا بودت شخوی است که دانشها  یوش و اعلتم و اربتت بتمار که متخوص 

به آموزش یک کودک وحشی همت یماشتت و در پایان کار پتشتاز  کیتارد رسد.شناستمت به او میبه شکلی که ما امروز  می

تعلیم و ارت اولتن متخوص یویایی و شنتدنت بنتانگذار اخوص یوش و حلق و بتنیت صالق ها  آموزشیت مبد  اغتتر رفتطرح

ت به موازاای که تعلیم و ت بیت حسیمبدل شد.  پار تعلیم و ت بیت ویژ  ب کی معلولین جسمی و ذهنیو  ت بیت گفتاری

که صود پزشک  فلیپ پینل یتارتمعلم ا  .سکان این کشتی را به دست یرفت بسرعت ریشه دواند کدوکر سگن شایرد او

انها به  نه مونتسوریشود. محسوب می "دیوانه"ن طرفداران درمان و نحوة برصورد انسانی با افراد ا  بود و از اولتبرجسته

برا   ط فاکر تعلیم و ت بت ثودثستانیعنوان متخوص اعلتم و اربتت  کودکان عقب ماندة ذهنیت بلکه همچنتن به عنوان 

به عنوان  ماریان ف کستیگآموزش فعالتتها و پرداصت.  خوکنانها  درمانی به اکنتکگ یس ف نالا اصته شد. کودکان شن

 .ماند ت بزهکار و نااوان در یادیتر  اأثتر مهمی بر رشد اعلتم و اربتت ویگ  برجا  نهادعقبروانشناست و کار با کودک 

 :نحو  با  که به تمام ثودثانیبه  آم یکاکند. در ی در مکااب آمریکا و انگلستان فرق میعنوان کودک استثنای نکته

 شود. امااشند استثنایی یوته میکودکان طبتعی و همسن صود از نظر فکر ت جسمیت عاطویت عقالنیت رفتار  و... فرق داشته ب

عللی احت حمایت و آموزش صا   دکانی را که بهکنند و سایر کومی تیزهوشیی را محدود به لغت استثنای کنگلستاندر 

 . یویندمی هستند کودکان ویگ 

 کودک استثنایی و مدرسه 

 یذارد. برا  مثالت موضو  جدید  که در آماوزش اغتترا  و احو   عمد  در آموزش عمومیت در آموزش ویگ  نتز اأثتر می

رود که کار میبرا  این منظور به« پاسخگو بودن»ت. ایطالح اس 1پاسخگو بودنو پرورش مقبولتت بستار زیاد  داردت مسأله 

اند؟ پاسخگو بودن به آموزش و آموزان انجا  صواهند دادت انجا  داد مشخص شودت آیا مربتان آنچه را که یوته بودند برا  دانش

دهد که کودکان استثنایی ناه پرورش ویگة کودکان استثنایی نتز سرایت کرد  است و آموزش و پرورشِ ویگ  مجبور است نشان 

  اندرودت چتز  یاد یرفتههات طبق انتظار  که میکنندت بلکه از این صدما  و از این برنامهانها صدما  ویگ  را دریافت می

                                                      
1. Accountability 
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  اجتماعی متغتر کودکان استثنایی باعث ایجاد ایطالحا  جدید و متوااوای شاد  اسات. دو  محتط ز  است اشار  شود که

ایطالحا  بتانگر عالقاة جامعاه باه . این پیوستگی خامات ودرب گی ی اند عباراند از: ار یافتهرواج بتشامروز   ایطالحی که

 شرح زیر است:این دو ایطالح بهار در رابطه با وارد کردن کودکان استثنایی در مدارس و جامعه است. اوضتح بتش

 :یعنی وارد کردن همه با اقریباً همة کودکان استثنایی در مدارس عاد  و نتز ارائه آموزش و پرورش ویگ  به آن درب گی ی-

 ها.

  :کنندار  ایجاد میهایی که حدا مکان محدودیت کمیعنی ارائه صدما  به کودکان استثنایی در مکانپیوستگی خامات 

 مفاهیم اولیه در آموزش و پرورش استثنایی 

 سازی( سازی و یکپارچهغالب )عادی جریان 

   آموزان جادهی دانش روند و به معنا کار میساز  معمو ً با یک موهو  بهساز  و یکپارچهت عاد جریان غالبایطالحا

کنندة افراد شرکت کثر یتا  است که هات مدارس و یا مراکز شغلی و حرفهپذیر( در کالسماندة ذهنی آموزشاستثنایی )عقب

هایی و طبتعی هستند. این ایطالح به این معناست که افراد استثنایی نتز باید از همان امتتازا ت حقوق و فریت عادیآنها 

ماندة ذهنی از سایر همسا ن عاد  ممکن است آموزان عقبمند شوند که افراد عاد  از آن برصوردارند. جداساز  دانشبهر 

ادرست آنان براساس اشختص نایحتح و غتر  را در برداشته باشد. از سو  دیگرت مدارک پتامدها  نامناسبی از جمله جادهی ن

ها و مدارس عاد  در دست نتست؛ لذا برصی از ها یا مدارس ویگ  نسبت به کالسو د یل کافی دال بر موتد بودن کالس

اند. باید در نظر داشت که   حمایت کرد پذیر با کودکان عادماندة ذهنی آموزشآموزان عقبمتخووان از همرا  کردن دانش

ها  صود دارد اا ارزش اواناییشود؛ زیرا آنان را وا مینتز سودمند و موتد محسوب می عادیآموزان امر یکپارچگی برا  دانش

ماندة بآموزان عقرا بهتر درک کنند و از آن برا  کمک به نتازمندان بهر  یترند. همچنتن همراهی و همکار  متقابل دانش

ها  اجتماعی آای را شود و هماهنگیا  موجب شناصت این دو یرو  از یکدیگر میها  شغلی و حرفهذهنی و عاد  در کاریا 

 .کنداسهتل می

 ها  زمانیت آموزشی و اجتماعی کودکان استثنایی با یرو  کردنساز  بر ستاست یکیمعتقد است که عاد  ثافمن

 .داردعاد  آنها اأکتد همسا ن 

 مفهوم بهنجارسازی 

 بتشتر افراد نااوان در جامعه است. بهنجارساز  که پتش از  ساز یکپارچهایل اساسی در پشت سر یرایش به  بهنجارسازی

در آموزش  فلسفیمورد حمایت قرار یرفتت نوعی باور  کسکانایناویشناصته شدن در ایا   متحد ت نخست در کشورها  

 ارین آنهات اا آنجا که ممکن است دارا  آموزش و محتط زندیی نزدیک به بهنجار باشد. نااوان ویگ  است که هر فردت حتی

  برنامة خدمات انفرادی خانواده(IFSP) 

 سازد. این ها  آنان فراهم میو صانواد  )زی  سه سال(ها ساِل دارا  نااوانیصدماای را برا  کودکان کم ا  است کهبرنامه

( برا  کودکان بزریتر است. اما در IEP) شود و شبته برنامة آموزش انوراد خووان و والدین فراهم میبرنامه به وستلة مت

شد  )انوراد ( به بتان دیگرت یستردیی برنامة صدما  فرد . شودنتز در نظر یرفته می خانوکد برنامة صدما  انوراد  صانواد ت 

  .شوده امامی افراد و اعاا  صانواد  را هم شامل مییتردت بلکصانواد ت نه انها صود فرد را در بر می

 تسهیالت در آموزش و پرورش استثنایی و جایگزینی کودک استثنایی  ها، امکانات وروش 

 که مانع از  نتستنحو  ها  ذهنی و جسمی آنان بهآموزش و پرورش آن دسته از کودکانی که نارسایی های عادی:ثالس

 ها با دیگر همسا ن صود باشدت بهتر است در مدارس عاد  انجا  یترد.همگامی آن

 یونه این کلعاد  و کختصاصی:آموزش ثودک کسترنایی در ثالس عادی هم ک  با رکهنمایی و مشاور  نزدیک و تاریس فوق

جسمی  ( یاها  ذهنی)دیرآموزی که دارا  نارساییآموزان اتزهوش و سرآمد و یا دانشآموزانِها در یور  شرکت دانشکالس
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ها محدود بود  و نتاز به اواند موتد واقع شود. بدیهی است اعداد شایردان این نو  کالسمی هستندت (بتناشنوا و نتمه)سخت

 ی( دارد.دید  )معلم استثنایمجرب و آموزشمربی 

  خصوصی.آموزش در ثالس عادی با کتاق خاص ب کی تاریس یا درمان 

 ویگ  دید  و  ها  آموزشی صود را در کالسدر این شرایط کودک نتمی از برنامهوقت در ماکرس عادی: ثالس ویژة نیمه

وقت برا  آن عد  از  ز  به ذکر است که کالسها  ویگة نتمه .بتندنتمه دیگر را در کالس عاد  و همرا  شایردان دیگر می

اوانند استانداردها   ز  در کالس را برآورد  سازند و به درسها  درمانی و مداومی نمیشود که کودکان استثنایی اشکتل می

 .باشندغتر از آنچه در کالسها  عاد  در جریان است نتازمند می

 با  : در این شرایط نتز کودک عالو  بر اینکه در محتط مدرسه عاد  همرا طور تمام وقت در ماکرس عادیثالس ویژ  به

 .ها  مشترکی را در ساعت صا  اراتب بدهنداوانند فعالتتکان حاورداردت مربتان میدیگر کود

 ت ین شکل آموزش و پ ورش کسترنایی کست.مارسة روزکنه: کین نوع مارکس متاکول 

 روزانه با شرایط  ةد بودت که مدرسنروز  فقط وقتی مطلوب صواهشبانهمدارس ها: روزی مخصوص کسترناییماکرس شبانه

 نشود.دک و وضعتت صانوادیی و  منطبق نبود  و موتد واقع کو

 های بیمارستانی و م کثز درمانی.ثالس 

 هادبستانی با ناتوانیخدمات مداخلة اولیه برای کودکان سنین پیش 

 دبستانی برا  کودکان صردسال با نااوانیت کمک کردن به آنها برا  زندیی کردن و سازیار  با شرایط پتش ها هدف برنامه

به عنوان رویکرد  آموزشی در  تم ین متناسب با رشاهات محتطی متواو  از جمله صانه و مدرسه است. از جملة این برنامه

ها  کودکان صردسال باید بر باشد. مربتان اربتتی از سالها  دور به این فلسوه اعتقاد دارند که برنامهمی دبستانیپیشمقطع 

اند که به ها  متناسب رشد بر پایة این باور بنا شد اساس امرین متناسب با رشد )امرین متناسب رشد ( استوار باشد. امرین

هایی که دبستانی برا  یادیتر  احوتلی شد  است و به فعالتتودکان پتشساز  کطور سنتی اأکتد بستار زیاد  بر آماد 

 است.  نشد کودک آغازیر آنهاستت نظتر باز ت اکتشاف و اعامل اجتماعیت به اندازة کافی پرداصته 

 :در واقعت نتز اوجه داردکعضای خانوکد  صدما  مداصلة اولتة کارآمد نه انها به کودک صردسال با نااوانی بلکه به  نکته .

 ز  است . ساز  اعاا  صانواد ت طراحی و اجرا شوند بخشی و اوانمند صدما  مداصلة اولته باید در درون چارچوبی از آیاهی

موقع )زود ماکخلة بهارین رویکرد آموزش کودکان استثنایی در دورة پتش از دبستانت بدین مهم نتز اشار  نمائتم که مهم

 است.  هنگام(

 در هماتن راساتا باشاموقع میماکخلة بهسالت  5 -6روش آموزش و اوانبخشی در حال حاضر برا  کودکان زیر  مؤثرارین .

ها  منظم و ستساتمااتک بارا  هنگا (ت یعنی االش ز  است اشار  شود که مداصلة زودهنگا  )یا مداصلة سریعت یا مداصلة به

ها. البته باید اوجه داشت که در بعای منابعت مداصلة زودهنگا  از اولد آن ها ساله و صانواد  5اا  0کمک به کودک استثنایی 

اا پایان کالس اول دبستان معرفی شد  است. در حال حاضرت مداصلة زودهنگا  ایطالحی است که به صادما  ارائاه شاد  باه 

زودهنگا  بارا  ایان منظاور طراحای  شود. مداصلةهات در طول حاملگیت نوزاد  و کودکی اطالق میکودکانت والدین و صانواد 

ها را بهبود بخشدت با در اصتتار یذاشاتن وساایل  ز ت حرکات ها پتشگتر  کندت با ارائه مُداوا معلولتتشد  است که از نارسایی

 ها  حسای یاااواناد آساتبها  او را اقویت کند. باید اوجه داشت که مداصلاة زودهنگاا  نمیکودک را آسان سازد و اوانایی

 . عمل آورد و عملکرد کودک را بهتر سازدها جلویتر  بهاواند از پتشرفت آنحرکتی را از بتن ببردت اما می

 خدمات تعلیم و تربیت ویژه 

  ها که از نتازها  فرد  کودکان اطال  دارد و در مواجهه با آن "معلم ثالس درس معمولی" تمداصله ت ین سطحساد در

در این سطحت شاید صدما   ها  آموزشی مناسب دست یابد.د به مطالبت اجهتزا  و روشماهر استت ممکن است بتوان

)برا  مثال  با یک متخصص مشاور در سطح بعد ممکن است معلم کالس درس معمولی به  .نباشدمستقتم متخووان  ز  

ها  ویگ ت نتاز داشته باشد. در یا  بعدت امکان دارد متخوص ( عالو  بر آشنایی با مطالبت اجهتزا  و روشروانشناس مدرسه
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و  به ادوین معلم سیارکودک استثنایی و یا معلم کالس درس معمولی بپردازد.  برا  کرکئه خامات سیاراعلتم و اربتت ویگ  به 

به ادارک صدما  برا    معلم م جع یا معلم منبعازد. در سطح بعدت پردمی )جدول زمانی ثابت( یک جدول همسان انظتم

ها  منبع ا  که در اااقت از سطح مداصله"تجویزی -م کثز تشخیصی"پردازد. یک مدرسه می در و معلمان انها آموزاندانش

ه یا دیگر مؤسسا  یمارد  ا  در مدرسروند. در این طرح کودکان برا  مد  کوااهی در کالس ویگ شود فراار میارائه می

متامن ادریس به کودک در  "آموزش خانگی و بیمارستانی " ا  که بتوان نتازها  آنها را ارزیابی کرد.شوند به یونهمی

شناصتی است. در واقعت آموزش صانگی و بتمارستانی اغلب به کودکانی بتمارستان یا در صانه به لحاظ شرایط جسمانی یا روان

آمتزارین ارین و در سالها  اصتر مجادلهارینت قابل مالحظهدارند. یکی از ملموس معلولیت جسمانی شایاکه  شودارایه می

ر با یک پانزد  کودک استثنایی یا کمت ت معمو ًاست. در چنتن کالسی ثالس ویژ  خود ثفاصدماایت  ها بدیلها یا جایگزین

جدا از  به ادارک یک اجربة "ماکرس ویژ  روزکنه"کنند. نا  میماندیی ذهنی( ثبت عقب برچسب اشختوی صا  )مثاًل 

ت نوعی جایمار  ویگة اما  روز را برا  های روزکنة ویژ مارسهبه بتان دیگرت  پردازد.دیگران برا  کودکان استثنایی می

در این  ( است.ساعته 2۴) روزیآخ ین سطح ماکخله، مارسة کقامتی یا مارسة شبانه کنند.آموزان استثنایی فراهم میدانش

دور از صانه که غالبًا از اجتما  آنها فایله داردت قرار  بیست و چهار ساعتةآموزان استثنایی احت مراقبت مدارست دانش

 .( استLREحدودیت )اربت ویگ  متامن کاریمار  کودک در یک محتط با حداقل م اعلتم و یترند.می

  نقایص ارین روش آموزش بود  است. همچنتن اغلب کودکان مبتال به معمو ً شایع عکتاق م جسالت  11اا  6در بتن کودکان

ها  عاطوی و یا نقایص حسیت ها  ذهنیت پریشانیماندییو اغلب کودکان مبتال به عقب ثالسهای عادیت در یوتار  و زبانی

. شوندپتدا می های م جعکتاقت در بتشتر مواقع در های یادگی یناتوکنیشوند. کودکان مبتال به جایگزین می ثالسهای ویژ در 

وستله آموز در کالس آموزش عاد  است و بدین آموزش اااق منبع یا اااق مرجع به منظور اقویت یا اکمتل احوتل دانش

ها  مدرسهدر  کتاق منبعپتش برود.  کالس عاد کند که بتواند پا به پا  همسا ن صود در هایی دریافت میآموز کمکدانش

آموز شایان ذکر است که در الگو  اااق مرجعت دانش. ها داردآموزان با نااوانیبتشترین مورد استواد  را برا  دانش عمومی

کند. لتکن این کالس در همان مدرسة عاد  قرار دارد. ها  ویگ  را در کالسی مجزا از کالس آموزش عاد  دریافت میآموزش

 . ا  معلمانِ آموزشِ ویگ  اا بدین وستله کتوتت آموزش افزایش یابداااق مرجع فریتی است بر

 :اوان اویته ها  صایی نتاز دارندت روش آموزشی که میاند ولی هنوز به کمکساز  شد برا  کودکانی که عاد  نکته

 است. کتاق م جعنمودت الگو  

 :ها  یتر آموز محور برا  اومتمت رویکرد  دانشآموزش ویگ ت انوراد  ساصتن است. انوراد  ساصتن کصلیویگیی  نکته

آموزشی است. انوراد  ساصتن به معنا  فراهم ساصتن و احقق بخشتدن به اجربة آموزشی مناسب بر بنتان نتازها  فرد  هر 

  باشد.آموز میدانش

 های روانآزمون 

 معمو ً برا  ساصتن آزمونها  روانی و نتز  است. آنهاپایایی و  روکییها  روانیت ها  آزمونارین ویگییارین و ضرور مهم

افراد درید(  68)اقریباً  3/2شود. ایطالحاً هات از منحنی احتما   طبتعی فرضیت استواد  میاعبتر و اوستر نتایج این آزمون

 "طبتعی"یا  "بهنجار "یترند این منحنی قرار می وسطبا صوویتاای مانند هوشت شخوتتت اوانایی صواندن و غتر  را که در 

 نامند.می "استثنایی " یا "غتر طبتعی"یا  "نابهنجار"یترندت و بقته را که در دو طرف راست و چپ منحنی قرار می

 ها  زیر را دارا باشد و نکا  ذیل را رعایت کند:ویگیی یر بایدها  مختلفت آزموندر اجرا  آزمون 

 و نتز چگونگی اعبتر و اوسترآن ها  آناجرا  آزمون و شناصت ویگیی اخوص  ز  در .1

 ک درست آنآشنایی با قوانتن و ایول مربوط به رشد کودکان و ادرا .2

 فرد  کودکانفرد  و درونها  بتنداشتن درک مناسبی از اواو  .٣

 اجرا  آزمون قبل کزاوانایی برقرار  اراباطی دوستانه و یمتمی با کودک  .۴
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 رغبتیت نتاز به اوالت و مانند آنلودییت صستگیت یرسنگیت اشنگیت بیآها  ویگة کودکان مانند صوابحالتاوجه به  .5

 و یدات دصالت دیگران و مانند آن هنگا  اجرا  آزمون مانند سر ممانعت از حاور متغترها  مزاحم در .6

 رفتار  کودکان ختلف جسمیت ذهنی ونگریستن به مسئله و اوجه به ابعاد م تک بعایپرهتز از  .7

  .مشاهدة دقتق آزمودنی در هنگا  پاسخگویی به آزمون و ثبت رفتارها و یوتارها  و  و سپس اجزیة و احلتل آن .۸

 اواند جایگا  آزمودنی را بر منحنی طبتعی فرضی مشخص ها  هوشی انها در بهترین شرایط میاستوادة محض از آزمون

. دهدنمیانجا  اعمال و رفتار آزمودنی و نتز چگونگی احول و شرایط محتطی او ها   ز  را دربارة چگونگی کند و آیاهی

فلم ها  متزان شد  بر بعای از کودکان مبتال به همچنتن آزمونگر باید در نظر داشته باشد که برصی مواقعت انجا  آزمون

آور  اطالعا  برا  ارین روش جمعد پذیر نتست. در این یور ت عمبسادیی امکان مشکالت شایا عاطفییا مبتال به  میزی

ها  کودکت مشاهدا  بالتنیت مواحبه با نزدیکان و نتز بررسی اوان یادیتر  آزمودنی در ها و نااوانیاشختص اوانمند 

 .آموزش است

 بینه  -: آزمون استنفوردالف 

 ماند  در کالس را مشخص کرد. اولتن فرد  بود که مأموریت یافت آزمونی اهته کند اا با آن بتوان کودکان عقب بینه

راز شد. در دانشگا  استنوورد برکودکان آمریکایی متزان یا ا ت مناوسط دکتر  1916در سال  تآزمونی که اوسط بتنه اهته شد

بتنه نا  یرفت. و امروز  آزمون مشهور  است که نه انها  -ردت آزمون استنووردآن و دانشگا  استنوو این آزمون به نا  سازندة

اجرا  کنف کدیبتنه به یور   - آزمون بتنه و استنوورد یترد.ا نتز مورد استواد  قرار میدنت کشورها در آمریکات بلکه در سایر 

ا  هوشی را که نمر  اوان بهرةبا این مقتاس می .دید  در این زمتنه داردتتاج به اجراکنندة متخوص و آموزششود و احمی

بهرة هوشی در این مقتاست با اقستم سن عقلی بر  و سن عقلی فرد استت محاسبه کرد. ا راساس رابطة بتن سن شناسنامهب

 .آیددست میت به100ا  و سپس ضرب حایل این اقستم در عدد سن شناسنامه

 آزمون وکسلرب : 

 وثسل  ها  مختلف سنی ساصته شد  است. مقتاس ندة سه سر  آزمون وکسلر است که برا  یرو کندیوید وکسلرت اهته

است. این مقتاس نه د برار است و همتن امتتاز باعث قبول سریع این آزمون ش بینه -کستنفورد مقتاس حداقل از یک لحاظ از

یترد. را نتز انداز  می "ة هوشی غتر کالمیبهر"و  "ثالمیبه ة هوشی"کندت بلکه را مشخص می ثلیهوشی  انها بهرة

ها  فرهنگیت ت برا  اقلتتنداردکاربرد زبان بستگی  که به استواد  و یا هوش عملی کالمی غی هوشی  یتر  بهرةانداز 

آورد.  ز  به اذکر است اندت سنجش مناسبتر  به عمل میبود  فق  محیطیو نتز کودکانی که دچار  زبانه دوکودکان  صوویاً

هر فرد در مقایسه با همسا نش  هوشِ اساس سنجشِ هوشی در آزمون وکسلر از جداول صایی که بر بة بهرةکه برا  محاس

اجتما  هوشبهر بتن یک  درید افراد 50بند  وکسلر   ز  است اشار  نمائتم که در اقستم .شودت استواد  میاهته شد  است

 89درید نتز کمتر از  25هستند و  باهوشبه با ار داشته یعنی  110درید هوشبهر از  25بود ت  طبیعیدارند یعنی  109اا  90

کند. در نو  آزمون اجدید نظر بند  با منحنی اوزیع عمومی و طبتعی اطبتق میدارند. این اقستم نارسایی هوشیبود  یعنی 

 2/2ماندیی ذهنی هستند و دارند مبتال به عقب 70ار از افراد  که بهرة هوشی پایتن ت2نحراف استاندارد شدة وکسلر با ا

 .یترنددرید جمعتت را در برمی

  که در آزمون استنووردشودت در یورایدرجه بهرة هوشی محاسبه می 15در آزمون وکسلر هر یک انحراف استاندارد برابر- 

و  100در واقعت آزمون وکسلر متانگتن  .درجه بهرة هوشی اعتتن یردید  است 16اف استانداردت بتنه برا  یک درجه انحر

 دارد. 16و انحراف استاندارد  100بتنه متانگتن  -دارد و آزمون استنوورد 15انحراف استاندارد 

 شاخص بلوغ اجتماعی واینلندج : 

 است که با متزان اوانایی فرد در برآوردن نتازها   جتماعیتعیین رشا کها  شاصص بلوغ اجتماعی واینلند یکی از مقتاس

در  سالگی را 25زندیی روزمر  و قبول مسئولتت سروکار دارد. ایرچه این مقتاست یسترة سنی اولد اا با ار از  عملی صود در
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 (میو مفاه اتی) کل ییافراد استثنا فیفصل اول : تعر 17

  با هالی باشید تا بدرخشید..... هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد 

 

به  ماناة ذهنیعقبها  ویگ  در یرو و به ت سنین پایینکه کارآمد  این مقتاس در  دهدیتردت اما احقتقا  نشان میبرمی

 است. بند  شد کودکان اقستم سن اساس یا سؤال دارد که بر ماد  117رسد. این مقتاس حداکثر می

 اقستم کرد: به شرح زیر اوان به هشت طبقهمی ها  آزمون شاصص بلوغ اجتماعی واینلند راسؤال 

 1)  اراباطت 6( اشتغالت 5ت صود رهبر  (۴ت ( صود یار  در لباس پوشتدن٣وردنت ( صودیار  در غذا ص2صودیار  عمومیت )

 ( اجتماعی شدن. ۸( جنبشت 7

  نامتد   به ة کجتماعیو بعد آنچه ایطالحاً  سن کجتماعیاوان ها  کسب شد  اوسط فرد در این آزمونت میبا اوجه به نمر

 شود را محاسبه کرد. می

 :واینلند وستلة موتد  برا  متخووان روانشناس کودک و نتز کودکان استثنایی در  شاصص بلوغ اجتماعی نکتة مهم

 .زمتنة اشختص عد  بلوغ اجتماعی و اصذ اومتم در سپردن افراد به مؤسسا  ویگ  است

 د : شاخص سنجش رفتار تطابقی کنجمن نقص ذهنی آم یکا (AAMD یا AAMR)  

  شاصص سنجش رفتار اطابقیت اولتن مقتاس ساصته شد  به وستلةAAMD طرح ماندة ذهنی باشد که برا  افراد عقبمی

بریترندة  قابلتت که در شود: بخش اول آنت شامل بررسی د  حوزةین مقتاس به دو بخش اقستم میاست. ا یردید 

ا  است. بخش ها  شغلی و حرفهکیت رشد زبان و فعالتتکارکردها  مربوط به صود مختار  یا استقالل شخویت رشد فتزی

اعتماد ت باشد که در بریترندة رفتارها  ضد اجتماعیت بیدو  آنت شامل بررسی دوازد  حوز  از رفتارها  ناسازیارانه می

مقتاس معمو ً اوسط  این فعالی است.غتر قابل پذیرش یا انحرافی و بتشها  ها  نامناسبت عاد یتر ت رفتارها یا شتو یوشه

 شود.کامل می معلم

 ه: سیاهة رفتار تطابقی کودکان(ABIC) 

 سؤال است که از شش  200است. این وستله شامل بتش از  شد  ( ساصته1۹7۹واز )وستله اوسط مرسر و لی این مقتاس یا

وق برنامة مدرسهت داد و ستدها  روزانه ها  فها  مربوط به فعالتت: صانواد ت اجتماعیت اراباط با همسا نت نقشطبقة مختلف

 است.  چنا ف هنگی مقیاس تشخیصیاست. این مقتاس یک  صود اشکتل شد  و مراقبت از

 دة این دو مقتاس این است که مقتاساواو  عمآنکه  نکتة مهم AAMR  باشد و می کیرفتارهای مارسهبتشتر متمرکز بر

ABIC    ا  قابل قبول از مقتاس مربوط مدرسه را در نظر دارد. بنابراینت ممکن است یک کودک نمر  خارج کز محیطرفتارها

پایتن باشدت زیرا و  در   AAMRسو  از مقتا به دست آورد. در حالی که نمرة  ABICبه رفتار اطابقی در صارج از مدرسه یا 

 دهد. محتط مدرسه رفتارها  نامناسب از صود بروز می

  .تی. پی. اِی و. آزمون آی 

  آزمونITPA   برا   نقطة شروعیاست که  است. این آزمون بدین جهت ساصته شد  و همکارانش ساصته شد  ث کاوسط

وجود آورد. این آموزان استثنایی بهفرد  دانشفرد  و درونها  بتنمناسب با اوجه به اواو  اعتتن مواد و روش آموزشی

  یترد.آموز را در جها  مختلف انداز  مید دانشقسمت است که عملکر 12آزمون شامل 

 رودکار میبه درون ف دیها  در حال حاضر این آزمون بتشتر برا  اشختص اواو  :نکتة مهم. 

  هاانتقاد آزمون 

  به  پیاژ ژکناندت بستار است. از آن جمله انتقاد  است که شد هایی که ااکنون ساصتهآزمون پایاییو  روکییانتقاد در مورد

ست که ت او معتقد اهات دارد. به عبار  دیگرن آزمونها  ایالر صشک و غتر قابل انعطاف بودن سؤها  موجودت مبنی بآزمون

باشد. در حالی که پتا   می شد شد  و مشخصها  از پتش اعتتنت و دارا  جواباس بسته ها اکثراًها  این آزمونالسؤ

را در مستر فکریش دنبال کنتم و به محتوا   داریم اا بتوانتم فرد سؤکالت بازنتاز به  تیتر  هوش افرادز عقتد  داردت برا  اندا

 ببریم.او پی فکر
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  نگاهی کوتاه به خالصه فصل 

  دارد. خامات ویژ  نیازکودک استثنایی به کودکی یوته می شود که  به 

  موزش ویژ  نیاز نخوکها دکشتآاز نظر آموزش و پرورش کودک زال استثنایی نخواهد بو زیرا به. 

  جمعتت یک کشور استثنایی اشختص داد  می شوند. درصا 10اقریبا 

  دارند بتشتر  اعداد کودک استثنایی را به صود اصتوا  داد  اند. ناتوکنایی یادگی ییروهی که 

  مطالعه می کنتم. درون ف دیاواو  ها  موجود هر کودک را احت عنوان 

   است. توکنایهای جسمی و ذهنیمنظور از بافت محتط زندیی کودکت نگرش او در بار 

  م گ سمبولیک ثودکاولتن بحران صانواد  در مقایل کودک استثنایی نااوان عبار  است از. 

  است محوری –خانوکد  متخووان  – آصرین الگو  ارائه شد  از الگو  صانواد. 

  می اوان موقعتت کودکان مساله دار را در متان همسا ن صود سنجتد. جامعه سنجیبا آزمون 

  عبار  است از مطالعه نتروها  محتطی موثر بوم شناسیکار 

  ود عمل کرد  اند؟به این معنا است که آیا معلمان به وظایف ص پاسخگو بودندر رابطه با کودکان استثنایی ت ایطالح 

 عبار  است از وارد کردن کودکان استثنایی در کالسها  عمومی کصطالح درب گی ی 

  تعیین کبعاد و کنوکع تقداوت هدای کفد کد کز مهم ارین یا  در شناسایی و آموزش و پروش کودکان استثنایی عبار  است از

 دیگ کن

  عی از کودکان مور بررسی قرار می یترد.تاو با عملکرد یرو  وس عملکردکودک مقایسه م جع ،  –در آزمونهای هنجار 

  انجا  می شود آزمونهای معلم ساختهدر ارزیابی غتر رسمی از کودکان استثنایی از جمع اور  اطالعا  با. 

  را نشان نمی دهد. توکنایی بالقو عتب آزمونها  هوشی این است که 

 ستثنایی صتلی آستب پذیر است.در مقابل مشکال  رشد کودکان ا عملک د زبان 

   دارند. مشکالت رفتاری و کجتماعیعملکرد صوبی داشته باشند   موزشی ویگآاکثر کودکانی که نمی اوانند در برنامه ها 

  محرو  است. کمکانات پزشکیپشتتبان نداشتن معلمان کودکان استثنایی به پزشکی اشبته می شود که  از 

 ان استثنایی را محدودار کند.می اواند حق کودک سطح توکنایی 

  می اوان رفتار انطباقی کودک را سنجتد. وکیلنابا آزمون 

  به نظا  مدیریت ارافتک شبته است. ی ح ثتینروکعملکرد 

  


